กาหนดการเดินทาง

ส.ค.

วันแรก เชียงใหม่

– จันทบุรี

17.00 น.
เดินทางโดย

– ต.ค. 2563

พร้อมกัน ณ บริษัท สแตนดาร์ ด ทัวร์ เจ้าหน้าที่ของทางบริ ษทั ฯ อานวยความสะดวกเรื่ องสัมภาระการเดินทาง
รถบัส 1 คัน (มีไกด์นาเที่ยว) เดินทางมุ่งหน้าสู่จงั หวัดจันทบุรี เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยบนรถ

19.30 น. รับประทานอาหารเย็นที่จงั หวัดลาปาง ครัวศรี มอย
วันทีส่ อง เชียงใหม่

– จันทบุรี – ทะเลดาวโฮมสเตย์ – บุฟเฟ่ ต์อาหารทะเลไม่อ้นั

เช้ า แวะรับประทานอาหารเช้ า ณ ร้ านอาหารเช้ า ทีร่ ้ านอาหารบ้ านบึง จังหวัดชลบุรี ข้ าวราด 2 อย่าง
คณะท่านเดินทางถึงจันทบุรี จากนั้นเดินทางสู่ ทะเลดาวโฮมสเตย์ หรือเทียบเท่า
เช็คอิน พร้อมรับกุญแจเพื่อเข้าห้องพัก (ห้ องพักจะมีแบบ พัก 4 – 6 ท่าน / ห้ อง)
เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ โฮมสเตย์ จากนั้นอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
- กิจกรรมนอกโฮมสเตย์ เวลาประมาณ15.00น. – 17.00 น. กิจกรรมล่องแพเปี ยกชมเหยีย่ วแดง จะพาลูกค้าล่องไปตามแม่น้ าชม
ทิวทัศน์สองข้างฝั่ง ป่ าโกงกาง ชมนกเหยีย่ วแดง พร้อมเปิ ดเพลงบนแพเพื่อสร้างบรรยากาศเพื่อความสนุกสนานในการล่องแพ
และเล่นน้ าตามอัธยาศัยอีกทั้งพายเรื อคายัคได้อีกด้วย

- กิจกรรมในโฮมสเตย์ ตามอัธยาศัย ไม่มีช่วงเวลา มีชิงช้า ชมวิวริ มทะเล มุมถ่ายรู ปมากมาย สไลเดอร์ขนาดเล็ก สระน้ าจืดขนาด
เล็ก เรื อคายัค และนัง่ พักผ่อนตามซุม้ คาราโอเกะแต่ละจุดได้มีศาลพระเจ้าตากสิ นอยูห่ น้าโฮมสเตย์ให้ลูกค้าได้กราบไหว้
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ โฮมสเตย์ อาหารทะเลสดๆไม่อ้นั
- กิจกรรมคาราโอเกะที่ห้องอาหารปิ ดทาการ 22.00 น.
- บริ การเครื่ องทาน้ าอุ่นในห้องพัก/ห้องนอน แอร์ทุกห้อง

วันทีส่ าม

จันทรบุรี – ตลาดนา้ อโยธยา – เชียงใหม่

เช้ า อรุณสวัสดิ์กบั อากาศเช้ าทีส่ ดใส
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ ัก
08.00 น. ได้เวลาอันสมควรนาท่านเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมที่พกั
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ตลาดนา้ อโยธยา แหล่งท่องเที่ยวแห่ งใหม่
เป็ น บนเนื้อที่ 60 ไร่ ตั้งอยูท่ ี่เดียวกับปางช้างอโยธยา ข้าง วัดมเหยงคณ์
จะเรี ยกได้ว่าเป็ นตลาดน้ าที่ยงิ ใหญ่ที่สุดในเมืองอยุธยา เป็ นตลาดย้อน
ยุคแบบโบราณ แวดล้อมไป ด้วยธรรมชาติ แบบไทยพื้นบ้านและ
สายน้ า จัดแบ่งเป็ นโซนๆ ตลาดน้ าอโยธยามีร้านค้ามากถึง 249 ร้าน
ประกอบ ด้วยเรื อสิ นค้า ขายอาหาร 50 ลา ตลาดนัดชุมชนวิถีไทกว่าอีก
40 ร้าน และร้านค้าต่างๆ อีก 159 ร้าน มีสะพานเดิน ริ มแม่น้ าเพื่อ
เลือกซื้อสิ นค้าจากกลุ่มชาวบ้านต่างอาเภอ หรื อสิ นค้า OTOP มากมายหลากหลายชนิด
เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวันทีร่ ้ านอาหารบ้ าน บึง จังหวัดชลบุรี
เดินทางต่อไปยังจังหวัดเชียงใหม่

เย็น

รับประทานอาหารเย็นทีร่ ้ านอาหาร จังหวัดนครสวรรค์
จากนั้นนาท่านเดินทางต่อสู่เชียงใหม่พกั ผ่อนตามอัธยาศัย
คณะท่านเดินทางถึงเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ

“DISCOVER THE COLORFUL WORLD”
อัตราค่าบริการ

ท่ านละ
รถบัส 40 ที่นั่ง 1 คัน
ราคา / ท่ าน

พักห้ องละ 4 – 6 ท่ าน
3,500 บาท

ข้ อมูลสาคัญ
- กรุ ณนาผ้าเช็ดตัว/ของใช้ส่วนตัวมาเอง
- ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนมัดจาไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้ น
อัตรานีร้ วม
-

ค่ารถบัส 40 ทีน่ ั่ง คนขับ 2 ท่าน ตลอดรายการ
ค่าโรงแรมที่พกั 1 คืน ตามรายการ (ห้องพักรวมแบบ 5 , 6 , 10) ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ห้องว่างในวันที่เข้าพัก)
ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
ค่าไกด์บริ การนาเที่ยว 1 ท่าน ตลอดรายการ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)

อัตรานีไ้ ม่ รวม
- รายการอาหารนอกเหนือในโปรแกรม
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3% และกรณีรูดการ์ ดมีค่าใช่ จ่ายเพิ่ม
- ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เครื่ องดื่มในห้องพัก MiniBar เครื่ องดื่มแอลกอฮอลล์
- ทิปไกด์ และคนขับ 300 บาท/ท่าน
การสารองทีน่ ั่ง และการชาระเงิน
-

จองและชาระมัดจาท่านละ 3,500 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากได้รับการยืนยันการจอง

-

ส่ วนที่เหลือชาระทั้งหมด 20 วันทาการก่อนการเดินทาง

การยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด **หากในกรณีที่การันตีห้องพักแล้ว คิดค่าใช้จ่ายตามจริ ง
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นตามจริ ง

3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
4. ในกรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริ ษทั ฯ จะทาการเลื่อนการเดินทางของ
ท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้งั นี้ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนือการควบคุมของทางบริ ษทั ฯหรื อ
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้ นสุ ดลง ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริ การที่ท่านได้ชาระไว้
แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
4. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลงหรื อหน่วยงานที่ให้บริ การ บริ ษทั ฯจะ
ดาเนินโดยสุ ดความสามารถที่จะจัดบริ การทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สาหรับค่าบริ การนั้นๆ
5. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษทั ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนบริ ษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ี
อานาจของบริ ษทั ฯ กากับเท่านั้น
6. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทากรุ๊ ปได้ตามที่ตกลงกันไว้

